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॥ ಶ್ರೀ ಹಯವದ್ನ್ ರಂಗವಿಟ್ಠಲ ಗ್ ೀಪೀನಾಥ್ ೀ ವಿಜಯತ್ೀ ॥ 

Blessed by Lord and with His divine grace, we are pleased to publish this 
Magnanimous Work of Sri Sripadarajaru . It is a humble effort to make 
available this Great work to sadhakas who are interested in the noble path of 
propagating Acharya Madhwa’s Philosophy. 
With great humility, we solicit the readers to bring to our notice any 
inadvertant typographical mistakes that could have crept in, despite great 
care. We would be pleased to incorporate such corrections in the next 
versions. Users can contact us, for editable version, to facilitate any value 
additions. 
Contact: H K SRINIVASA RAO, N0 26, 2ND FLOOR, 15TH CROSS, NEAR 
VIDHYAPEETA CIRCLE, ASHOKANAGAR, BANGALORE 560050. PH NO. 
26615951, 8095551774, Email : srkarc@gmail.comಕೃತಜ್ಞತ್ಗಳು 

ಕೃತಜ್ಞತ್ಗಳು 

 
 

ಜನಾಮಂತರದ್ ಸತಕೃತದ್ ಫಲವಾಗಿ ಮಧ್ವಮತದ್ಲ್ಲಿ ಜನಿಸಲತ, 
ಪ್ರೀಮಮ ರ್ತಯಗಳಾಗಿ ನ್ನ್ನ ಅಸ್ತುತವಕ್್ೆ ಕ್ಾರಣರಾದ್, ಈ 
ಸಾಧ್ನ್ಗ್ ಅವಕ್ಾಶಮಾಡಿದ್, ನ್ನ್ನ ಪೂಜಯ ಮಾತಾ ಪತೃಗಳಾದ್, 
ದಿವಂಗತರಾದ್, ಲಲ್ಲತಮಮ ಮತತು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹ್ಚ್ ಆರ್  ಅವರ 
ಸವಿ ನ್ನ್ಪನ್ಲ್ಲ ಿ‘‘ಈ ಜ್ಞಾನ್ ಯಜ್ಞ’’ 

‘‘ಮಾತೃದ್ೀವೀ ಭವ - ಪತೃದ್ೀವೀಭವ - 

ಆಚಾಯಯದ್ೀವೀಭವ’’ 
 

 

ಗರಂಥ ಋಣ:  ಲ್ೀಟ್ ಹ್ಚ್ ಆರ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅವರಂದ್ ಪರಕ್ಾಶ್ತವಾದ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜ 
ಸ್ ುೀತಾರವಳಿ 
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ಶ್ರೀ ಗತರತಭ್ ಯೀ ನ್ಮಾಃ ಹರಾಃ ಓಂ 

ಕ್ಾಲ್ೀ ಫಲರ್ತ ಸತರದ್ತರಾಃ ಚಿನಾುಮಣಿರಪ ರಾಚನ್ೀ ಧಾತಾ| 
ವಷ್ಯರ್ತ ಸಕಲಮಭೀಷ್ಟಂ ದ್ಶಯನಾ ಮಾತಾರತ್ ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಣತಮನಿಾಃ 

 

ಶ್ರೀನ್ರಸ್ತಂಹರ್ತೀಥಯಸಾನನಾರ್ಘಯಯ ಶ್್ ಿೀಕಗಳು 
 

ತ್ೈಲ್ ೀಕಯವನಿದತ್ೀ ಗಙ ು್ೀ ಶ್ರೀಪಾದಾಭಷ್ಟದ್ೀ ಶತಭ್ೀ। 
ನ್ೃಸ್ತಂಹರ್ತೀಥಯಂ ಸಮಾಾಪ್ುೀ ಗೃಹಾಣರ್ಘಯಯಂ ನ್ಮೀಸತುತ್ೀ॥ 

 

ಅಕ್ ೀಭಯರ್ತೀಥಯಕರಪೂಜಿತ ನಾರಸ್ತಂಹ 
ವಾಯಸಾಚಿಯತಾನಿಲ ಸತದ್ೀವನ್ದಿೀಯತತ್ೀಡ್ಯ| 
ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಟ್ಾಭೃರ್ತವಯಯರ್ತಪರರಾಯ 

ಹಯರ್ಘಯಯಂ ದ್ದಾಮಿ ನ್ರಸ್ತಂದ್ ಸತರ್ತೀಥಯತತಭಯಮ್॥ 
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ಶ್ರೀವಾಯಸರಾಜಯರ್ತಕೃತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜ ಪಞ್ಚರತನಮಾಲ್ಲಕ್ಾ 

ವನ್ದೀ ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಂ ರತಚಿತಮಹೃದ್ಯಂ ಪೂಜಿತ ಶ್ರೀ ಸಹಾಯಮ್ 

ನಿಧ್ ಯತಾಶ್ೀಷ್ಹ್ೀಯಂ ನಿಭೃತಶತಭಚಯಂ ಭ ಮಿದ್ೀವಾಭಗ್ೀಯಮ್॥ 
ವಿಪ್ರೀಭ್ ಯೀದ್ತುದ್ೀಯಂ ನಿಜಜನ್ ಸದ್ಯಂ ಖಣಿಿತಾಶ್ೀಷ್ಮಾಯಮ್ 

ನಿಷ್ಟಪುಸವಣಯಕ್ಾಯಂ ಬಹತಗತಣನಿಲಯಂ ವಾದಿರಙ್ಘೈರಜ್ೀಯಮ್॥1॥ 
 

ಕ್ಷತಭಯದಾವದಿ ಕರೀನ್ದರ ವಾದ್ಪಟ್ಲ್ಲೀ ಕತಮಭಚಛಟಾ ಭ್ೀದ್ನ್ 

ಪರರಢಪಾರಭವತಕಯಸಙ್ಘನಿಕರಶ್ರೀಣಿೀವಿಲಾಸ್ ೀಜವಲಾಃ॥ 
ಗ್ ೀಪೀನಾಥ ಮಹೀಧ್ರಶ್ೀಖರಲಸಾದದ್ಸಥಳಳಾವಾಸಕೃ- 

ತಾದರಾನಾಮಂ ಭವಕ ೀರಕತಞ್ಯರಭರಾಚಿಛರೀಪಾದ್ರಾಟ್ ಕ್್ೀಸರೀ॥2॥ 
 

ಬಿಭಾರಣಂ ಕರಮವಾಸಾಃ ಕರಧ್ೃತವಲಯಂ ಹಾರಕ್್ೀಯ ರಕ್ಾಞ ಚ್ೀ। 

ಗ್ೈವ್ೀಯ ಸವಯಣಯಮಾಲಾ ಮಣಗಣಖಚಿತಾನ್ೀಕ ಭ ಷಾಪರಕಷ್ಯಮ್॥ 

ಭತಞ್ಜಯನ್ಂ ಷ್ಷ್ಟಟಶಾಕಂ ಹಯಗಜಶ್ಬಿಕ್ಾನ್ರ್ಘಯಯ ಶರಾಯರಥಾಢಯಮ್। 
ವನ್ದೀ ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಂ ರ್ತರಭತವನ್ವಿದಿತಂ ಕ ೀರದಾರದ್ರಯ ಶಾನ್ಯೈ॥3॥ 

 

ಯದ್ವೃನಾದವನ್ ಸ್ೀವರಾ ಸತವಿಮಲಾಂ ವಿದಾಯಂ ಪಶ್ನ್ ಸನ್ುರ್ತಮ್। 
ಧಾಯನಾಜಾಯಾನ್ಮನ್ಲದಕೀರ್ತಯನಿವಹಂ ಪಾರಪ್ನೀರ್ತಸರಖಯಂ ಜನ್ಾಃ। 
ತಂ ವನ್ದೀ ನ್ರಸ್ತಂಹರ್ತೀಥಯನಿಲಯಂ ಶ್ರೀವಾಯಸರಾಟ್ ಪೂಜಿತಮ್। 

ಧಾಯಯನ್ುಂ ಮನ್ಸಾ ನ್ೃಸ್ತಂಹಚರಣಾಂ ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಂ ಗತರತಮ್॥4॥ 
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ಕ್ಾಶ್ೀ ಕ್್ೀದಾರ ಮಾರಾ ಕರಗಿರ ಮಧ್ತರಾ ದಾವರಕ್ಾ ವ್ೀಙ್ೆಟಾದಿರ। 
ಶ್ರೀಮತಷ್ಣಕ್ೀತರ ಪೂವಯ ರ್ತರಭತವನ್ವಿಲಸತತದಣಯಭ ಮಿೀನಿವಾಸಾಃ॥ 

ಗತಲಾಮದಿವಾಯಧಿಹತಾಯ ಗತರತಗತಣನಿಲಯೀ ಭ ತಭ್ೀತಾಲಭ್ೀದಿೀ। 

ಭ ರಾಚಿಛರೀಪಾದ್ರಾಜ್ ೀ ನಿಖಿಲ ಶತಭತರ್ತ ಪಾರಪುಯೀ ಸನ್ುತಂ ನ್ಾಃ॥5॥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/
http://sriharidasavani.wordpress.com/


 

 
 

http://srimadhvyasa.wordpress.com/   http://sriharidasavani.wordpress.com/ 
 

2014 

Page 7 !!ಆಚಾರಾಯಾಃಶ್ರೀಮದಾಚಾರಾಯಾಃ ಸನ್ತು ಮೀ ಜನ್ಮಜನ್ಮನಿ!!ಕೃಷ್ಣಂ ವನ್ದೀ ಜಗದ್ತುರತಂ!! 

 

ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಸ್ ುೀತರಂ (ಅಶವಧಾಟಿ) 
 

ದ್ವೈಪಾಯನ್ ೀತುಮಕರ್ ೀಪಾಗತಾಂ ಪವನ್ರ ಪಾಮಿತ್ೀಕ್ಷಮಹತಾಮ್ 

ಗ್ ೀಪಾಙ್ುನ್ೀಶತನ್ತಮಾಪಾತಮಚಯಯಿತತಮಾಪಾದ್ಯಯೀಹ ಯರ್ತತಾಮ್। 
ಸಾವಪಾಸು ಭ ಪಕೃತ ಶಾಪಾಸ್ತಘಾತನಿಜತಾಪಾರ ಪಾಪನಿಚಯಮ್ 

ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜವರಶಾಪಾಯತಧ್ಂಭಜಿತಸ್ ೀಪಾನ್ನಲ್ ೀಲತಪಧಿಯಾಃ॥1॥ 
 

ಕ್ಾಪಾಲ್ಲಕ್ಾಂಶವರಕ್್ ೀಪಾರ್ತವಿತುಯರ್ತ ಭ ಪಾರಕ್ಾಙ್ಿ  ಕತಲಭ  

ಭ ಪಾವನಾಮಿತಧಿರಾಪಾವಿತಾರ್ತಶತಭ ರ ಪಾಬಯನಾಭ ಸತಯತ್ೀಾಃ। 
ಗ್ ೀಪಾಯಿತಾನ್ವಯ ಸತದಿೀಪಾಭಹ್ೀಮಸಮರ ಪಾಖಯ ಭಕ್ಷತ ವರಭ ಾಃ 

ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಯರ್ತರಾಪಾತನ್ತಾಃಶತಭಕಲಾಪಾರಪಾರಮಹಮಾ॥2॥ 
 

ಗ್ ೀಪಾಲವಿಟ್ಠಲತನ್ ಪಾಥಯಭಲತಿಕ ಸತತ್ ೀಪಾಸ್ತತ್ೀಸಮಹಳ ೀ್ 

ದಿೀಪಾಢಯವಿತುಭವನಾಪಾಲತ್ೀಕತರತಕತಲಾಪಾಯ ಭ ನ್ೃಪರ್ತನಾ। 
ಪಾರಪಾದಿಮಾದಿಶದ್ಥ್ ೀಪಾಕಶ್ಷ್ಯಯತ್ೀಯೀಪಾದ್ತಕ್್ೀತಮನ್ಯೀಾಃ 

ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಯರ್ತರಾಪಾತತನ್ ೀರಚಿತ ಭ ಪಾಲಪೀಠವಸರ್ತಾಃ॥3॥ 
 

ಯೀಪಾಗಮತ್ವಪುರತ್ ೀಪಾಸು ಬನ್ತುಜನ್ತಾಪಾರಬಹಯ ಸತಹೃದಾ 

ಲಾಪಾದಿರಾಗ ಉರಭ ಪಾಲವಯಯಜನ್ ಗ್ ೀಪಾಙ್ುಹಾಪತತನ್ತಾಃ। 
ಧ್ ಪಾಯಿತಾನ್ುರ ಇವಾಪಾಟ್ವಿೀಂ ನಿಶ್ತ ರ್ ೀಪಾಭಮಾತೃವಚಸಾ 

ಗ್ ೀಪಾಯಿತಾತಮತನ್ತ ಭ ಪಾಮರಾಯಯಜನ್ ಗ್ ೀಪಾರವಶಯಕರಭಾಾಃ॥ 
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ಹಾಪಾಕಆಗತ ಇಹಾಪಾಪ ಸ್ೀವಯಮಭರ ಪಾಮರದ್ತರಮಿರ್ತಮಾಮ್ 

ಶ್ರೀಪಾಲರಾಪತ ಮಹೀಪಾರಗಾಮಿಸತರಶಾಪಾಯತಧ್ ೀಕು ತಪಸಾ। 
ಕಾಾಪಾಲ ಪೀಠಮಥ ಗ್ ೀಪಾಲಸ್ೀವಯಪದ್ಮಾಪಾಗರಯಜನ್ಮ ಗತರತತಾಮ್ 

ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಯರ್ತರಾಪಾರಯತವಯಾಃ ಮಹಾಪಯತಾಃ ಸಪದಿನ್ಾಃ॥5॥ 
 

ವಾಯತಾುನ್ನಾನಾನ್ುಕಸಮತಾುಯತಧ್ ೀರತಭತಜ ವ್ೈತಾುಯನಿದ್ವಜಿಚಮ  

ಛ್ೀತಾುನ್ತಜಾಥಯಮಿವಭ್ೀತಾುಸವಕ್ಾವತಸ್ ೀತಾುನ್ಪವಯತತತ್ೀಾಃ। 
ಸ್ವೀತಾುನಿಳಾಗಮ ಮಹ್ ೀತಾುನ್ರ್ತೀಕ್ಷ್ಣಪವಿರರತಾುನ್ಪಾದ್ಯರ್ತರಾಟ್ 

ವ್ೀತಾುಹ ರಾನ್ನ್ತನ್ ತಾುರಣಸಯ ಮಮ ತ ತಾುಭವಾರ್ತಯಮತತಳಾಮ್॥6॥ 
 

ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಗತಣವಣಯನ್ ಪದ್ಯ ಷ್ಟ್ೆಂ  

ಶ್ರೀವಾಯಸರಾಜಯರ್ತ ಶ್ಷ್ಯಗಣಷ್ಯಭ್ೀಣ। 
ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಯರ್ತನಾ ರಚಿತಂ ಶಶವ- 

ಚ ಛ್ೀವಾದ್ರ್ೀಣ ಪಠತಾಂ ಪರಕರ್ ೀತಯಭೀಷ್ಟಮ್॥ 
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ಶ್ರೀ ವಿಜಯಿೀನ್ದರಯರ್ತಕೃತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಾಷ್ಟಕಂ 
 

ಶ್ರೀಮದಿವೀರನ್ೃಸ್ತಂಹನಾಮನ್ೃಪತ್ೀಭ ಯದ್ೀವ ಹತಾಯವಯಥಾಮ್ 

ದ್ ರೀಕೃತಯ ತದ್ಪಯತ್ ೀಜಯವಲಮಹಾಸ್ತಂಹಾಸನ್ೀ ಸಂಸ್ತಥಳತಾಃ॥ 
ಶ್ರೀಮತ ದವಯಕವಾಟ್ನಾಮಕಪುರ್ೀ ಸವ್ೀಯಷ್ಟಸ್ತದಿುಪರದ್ಾಃ 

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ್ಯರ್ತೀನ್ದರಶ್ೀಖರಮಣ್ೀ ಭ ರಾತ್ನ್ಾಃ ಶ್ರೀಯಸ್ೀ॥1॥ 
 

ಭ್ೀರೀ ಮಞ್ಜಯಳ ಕ್ಾಹಲ್ಲೀ ಮತಖ ಮಹಾ ನಾನಾವಿಧ್ ಪ್ರೀಜಯವಲ 

ಧಾವನ್ುಧಾವನ್ನಿರಸುವಾದಿನಿಚಯಾಃ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ್ ೀಸತು ನ್ಾಃ॥ 
ಸರವಣಾಯಮಲದ್ಣಿಚಾಮರಸ್ತತಚಛತ್ ರೀರತಹ್ೈಮೀಲಿಸತ್ 

ಯಷ್ಟಟದ್ವನ್ದವಸತಪಞ್ಚವಣಯವಸನ್ ೀ ಭ ರಾತ್ನ್ಾಃ ಶ್ರೀಯಸ್ೀ॥2॥ 
 

ಪಾದ್ತಾರಣಯತಗಂ ಕವಣತತ್ಚರಣದ್ವನ್ದವೀ ನ್ ಸಂಯೀಜಯತತ್ 

ದ್ತಶಾಯಸರಂ ಪದ್ಕಞ್ಯರಕ್ಷಣಯತಗ್ೀ ಬನಿದೀಕೃತಂ ಕ ಜರ್ತೀ। 
ಧಿೀರಾನ್ ೋಚಯತ್ೀರ್ತ ಬನಿದಷ್ತ ಪುರ್ ೀಗಯಜಯತತ್ ಸ್ತಂಹಾಸನ್ಮ್ 

ಗಚಛನರಮಕುಕ ಕಞ್ಜಚಕ್್ ೀಜಯವಲತನ್ತಭ ಯಯತ್ನ್ಾಃ ಶ್ರೀಯಸ್ೀ॥3॥ 
 

ನಾನಾಶಾಕ ಸತಭಕ್ಷಯಪಾಯಸರ್ಘೃತಂ ಪಾರಜಾಯನ್ನ ಭತಕ್ಾು ಜನ್ೀ 

ನಿನಾದಂ ಕತವಯರ್ತ ಕ್ಾನ್ನ್ಂ ಗತವತ್ೀ ಯಸ್ೈದ್ದರ ಶ್ರೀಪರ್ತಾಃ। 
ಮೃಷಾಟನ್ನಂ ಸರ್ಘೃತಂ ಪಯೀದ್ಧಿಯತತಂ ಸ್ ೀಪಸೆರಂ ಕ್ಾನ್ನ್ೀ 

ಗ್ ೀಪೀನಾಥಪದಾಬಯಸಕುಸತಮನಾಾಃ ಭ ರಾತ್ನ್ಾಃ ಶ್ರೀಯಸ್ೀ॥4॥ 
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ಚ್ೈತ್ರೀಮಾಸ್ತ ಕಠ್ ೀರಭಾಸೆರಕರ್ೈಸ್ನ್ುಪುಗಾತಾರಖಿಲ 

ಸಾವನ್ುೀವಾಸ್ತಭರರ್ಥಯಭಾಃ ಸವತಪಸಾ ನಿಮಾಯಯ ರಮಯಂ ಸರಾಃ। 
ಸಾರಾಮೀ ಯರ್ತಪುಙ್ುವಾಃ ಪರಜನಾನಾಪಾಯರಾ ಮಾಸರಾ 

ಚಾಛರಾತ್ ೀಯವಿಹೀನ್ ಕ್ಾನ್ನ್ತಲ್ೀಭ ಯರಾತ್ನ್ಾಃ ಶ್ರೀಯಸ್ೀ॥5॥ 
 

ತವಂ ಚ್ೀನಾಮಂ ಜಯಸ್ತದಿು ಚಾಮರಧ್ತನಿೀಂ ಗಚಾಛವಿನ್ ೀಚ್ೀತುದಾ 

ಸನ್ಯಸ್ ುೀಭವ ಪಣಿತಿ್ೀರ್ತ ಸದ್ಸ್ತೀ ಕ್ ೀಣಿಪತ್ೀಾಃ ಪರ್ತರಕ್ಾ। 
ಆಲ್ೀಖಯ ಪರಯಶ್ಷ್ಯವಯಯ ಯರ್ತನಾಂ ಯತಾಯಶರಮಂ ವಾದಿನ್ಮ್ 

ಜಿತಾವದಾಪತತಾವಂಶಚ ತಸಯ ಸತಮರ್ತೀಭ ಯರಾತ್ನ್ಾಃ ಶ್ರೀಯಸ್ೀ॥6॥ 
 

ವ್ೈರಾಗಾಯಮಲಭಕುನಿಮಯಲ ಮಹಾಜ್ಞಾನಾದಿಭಾಗ್ ಯೀಜಯವಲಾಃ 

ಶ್ರೀಮತ್ ಶ್ರೀಪರ್ತರಙ್ುವಿಠಠಲಪದಾಮಭೀಜಾಃ ಪರಭಾವಂ ಹೃದಿೀ। 
ಸಾಮರಂ ಸಾಮರಮಹನಿಯಶಂ ನಿಜಮಹಾನ್ನಾದಬಿು ಮಗ್ ನೀ ಗತರತಾಃ 

ಲ್ ೀಕ್ಾನ್ನ್ದಕರ್ ೀರತ ರಮಯಮಹಮಾಭ ಯರಾತ್ನ್ಾಃ ಶ್ರೀಯಸ್ೀ॥7॥ 
 

ಯದ್ವೃನಾದವನ್ಸ್ೀವರಾ ಭತವಿಜನ್ಾಃ ಪಾರಪ್ನೀರ್ತ ಸರಖಯಂ ಮಹತ್ 

ಯದ್ವೃನಾದವನ್ ಮೃರ್ತುಕ್ಾಪನಿಟಿಲ್ೀ ಭಕ್ಾಯಧ್ೃತಾ ಸ್ೀವಿತಾ॥ 
ಭ ತ್ ೀಚಾಛಟ್ನ್ಕ್ಾರಣಿೀ ಕ್ಷಯಮಹಾಪಸಾಮರಗತಲಾಮಧಿಕ್ಾ- 

ನ್ೀಕ ವಾಯಧಿನಿವಾರಣ್ೈಕಕರತಣಿಭ ಯರಾತ್ನ್ಾಃ ಶ್ರೀಯಸ್ೀ॥8॥ 
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ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿಯರ್ತವರ್ೀಣಯಕೃ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಾಷ್ಟಕಂ 
 

ಶ್ರೀಮತಾಯ ಜಾಮತುವತಾಯ ಯದ್ತಪರ್ತನ್ಗರ್ೀ ಪೂಜಿತಾಃ ಫಲತುಣ್ೀನ್ 

ಪಾರಪುಸ ು್ೀನಾಚಿಯತಾಙ ಘ್ರಸ್ಕಲ ಸತಖಕರ್ೀ ಪಾಣತಿರಙ ು್ೀನ್ುರಙ ು್ೀ। 
ಭ ಮರ ಕ್ೀತ್ರೀಽಥ ಗತಪುಸ್ಕಲಬತಧ್ಗತರ್ ೀಯಯಸಯ ಲಬ್ ುೀವತಾನಾಮಮ್ 

ಸವಪ್ನೀ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಮೀಶಾಃ ಪರಭತವರತನ್ರಾ ಸತಯಭಾಮಾಸಮೀತಾಃ॥1॥ 
 

ಶ್ರೀಮತ್ ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಪರಮತಖಯರ್ತವರಾನಾದ್ರಾಧಿೀತಶಾಸಾರ- 

ನಾಹ ರಾರ್ತ ಪರಮೀದಾ ಪರವದ್ತ ಭವತಾಂ ತಾವ ದ್ೀವಾದ್ಯ ಶ್ಷ್ಯಾಃ। 
ರಾವತಾ್ಮಥಯಯಮಸ್ತುೀತತಯದಿತವರ್ತ ಗತರರ ಪಾರಗತಪನ್ಯಸತು ವಾನ್ಯಾಃ 

ಶ್ರೀಮಾನಾದ್ಯನ್ುಯತಕ್ಾುಮತುಧ್ಸದ್ಸ್ತ ಸತಧಾಂ ಸ್ ೀವತಾನಾಮಂ ಯರ್ತೀನ್ದರಾಃ॥2 
 

ಸಾಯಙ್ಕೆಲ್ೀ ಕದಾಚಿತ್ ಗತಣಗಣಭರತ್ೀ ಸವಣಯವಣ್ೀಯ ಯರ್ತೀನ್ದರೀ 

ದ್ ರ್ೀ ಗಾರಮಾಃ ಪುರಸಾುರ್ತೆಯರ್ತ ಕಥಯಮೀ ಬಾಲಕ್್ೀರ್ತ ಬೃವಾಣ್ೀ। 
ಸ ಯಯಂಮಾಂ ಸ್ಥಳೈರಭಾಂಸವಂ ಸಕಲಬತಧ್ಮಣ್ೀ ಪಶಯ ಕಂ ತಾವಂ ಬೃವ್ೀಹಂ 

ಯೀವಾದಿೀತ್ವಣಯವಣಯಂ ಗತರತಮಿರ್ತ ಸಹಸಾ ಸ್ ೀವತಾನಾಮಂ ಯರ್ತೀನ್ದರಾಃ॥ 
 

ಜಿತಾವನಿೀಶಂ ನ್ೃಪ್ೀಣ ಪರಬಲ ಗಜಪರ್ತಂ ಕಙ್ೆಣದ್ವನ್ದವಮೀಕಮ್ 
ಯಸ್ೈ ದ್ತುಂ ಮನ್ ೀಜ್ಞಂ ತದ್ನ್ತನ್ರಪತ್ೀ ಭ್ ೀಗನಾಯೀಯನಿ ಶಾರಾಮ್ 

ಯದ್ ರಪಾಃ ಶ್ರೀರಮೀಶಾಃ ಪರಜನ್ಸಹತ್ೀ ಜಾಗರ ಕ್್ೀ ದಿವರ್ತೀಯಮ್ 

ದ್ತುಂ ಭ ಪಾಳಮರಳರ ಪುನ್ರಪ ದ್ದ್ತಾ ಸ್ ೀವತಾನಾಮಂ ಯರ್ತೀನ್ದರಾಃ॥4॥ 
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ಪಾತತಾಃ ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜ ಸಖಿವರ ರರ್ಘಜನಾಥಾಯಯಯತಕುಾಃ ಕದಾಚಿತ್। 
ಗಙ್ಕುಸಾನನಾಯ ಗಚಛನ್ ಪರ್ತನ್ೃಪಸದ್ನ್ಂ ಪಾರಪಯ ಭ್ೈಕ್ಷಂ ಯರಾಚ್ೀ॥ 
ಪಾದ್ಪರಕಾಳನಾಥಯಂ ಸ್ತಥಳತವಯರ್ತಯರ್ತಪ್ೀಭಯತ್ಯನಾದ್ಸಯ ಕ್್ ೀಪಾತ್ 

ಗ್ೀಹ್ೀ ಧ್ಗ್ುೀರ್ತ ನ್ಮರಂ ಪದ್ಯತಗಳಗತಂ ಯೀರರಕಾವನಿೀಶಮ್॥5॥ 
 

ಯಚಿಛಷ್ ಯೀ ವಾಯಸರಾಜಾಃ ಪರರ್ತಭಟ್ಜನ್ತಾ ಸವಯಗವಾಯಪಹತಾಯ 

ಕತಾಯ ಗರನ್ಥಳತರಯಸಯ ಪರರ್ತಭಟ್ವಿಜಯ ಪ್ರೀಚಛಶಾಸ್ ರೀತುಮಸಯ। 
ಪರಖ್ಾಯತಾ ಯತಾಶ್ಷಾಯ ಜಗರ್ತ ಚ ವಿಜಯಿೀನಾದರಖಯ ಯೀಗಿೀನ್ದರಚನಾದರ 

ಶ್ರೀಮತ್ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜ ಪರಮತಖಯರ್ತವರಾ ಸ್ ೀವತಾನಾಮಂ ಯರ್ತೀನ್ದರಾಃ॥6॥ 
 

ಯದಾವಗವಜಾರಭದ್ ೀಚಛ ಪರಬಲತಮ ಮಹಾಗರನ್ಥಳವಜ್ರೀಣ ಹೃಷ್ಯ 

ದ್ತವಾಯಧಿಕಾಾಧ್ರಾಣಾಂ ಯರ್ತವರಸತರಪಚ ಛ್ೀದ್ರಾಮಾಸ ಪಕಾನ್। 
ಯಸಯ ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಪರಮತಖಯರ್ತವರ್ೈವಯಣಿಯತಂ ನ್ೈವ ಶಕಯಮ್ 

ಮಾಹಾತಯಂ ತಾಪಸ್ೀನ್ದರಾಃ ಸಭವತತನಿತರಾಂ ಭ ಯಸ್ೀಶ್ರೀಯಸ್ೀ ಮೀ॥7 
 

ನಿೀಲಾಪಾಥಾಯಚಿಯತಾಙ ಘ್ರಾಃ ಕಲತಷ್ಚಯಹರ್ೀ ಭೀಮರಥಾಯಸತರ್ತೀರ್ೀ 

ರಙ್ುಕ್ೀತ್ರೀಥಽಗತಪುಾಃ ಸಕಲಸತರಪರ್ತವ್ೀಯಣತಗ್ ೀಪಾಲಕೃಷ್ಣಾಃ। 
ಸವಪ್ನೀ ಲಬ್ ುೀಯಮಸಾಯ ದಿವಜವರ ಗತರವ್ೀ ವಾಯಸರಾಜಾಯಯೀನಾ- 

ದಾಯಿೀ ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಾಃ ಸ ಭವತತ ನಿತರಾಂ ಭ ಯಸ್ೀ ಶ್ರೀಯಸ್ೀ ಮೀ॥8॥ 
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ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿಧಿಯರ್ತವರ್ೀಣಯಕೃತ ನ್ವಪದ್ಯ ಸತರತನಮಾಲಾ 
 

ಶ್ರೀಕ್ಾನ್ುರ್ತೀಥಯಗತರತರಾಜಕರಾಬಯಜಾತ  

ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿಧಿೀಯಯರ್ತರತದಾರ ಗತಣ್ ೀಲಿಸನಿುೀಮ್। 
ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜ ನ್ವಪದ್ಯ ಸತರತನಮಾಲಾಂ 

ಭಕ್ಾಯ ಕರ್ ೀಮಿ ಗತರತರಾಜ ವರಪರಸಾದಾತ್॥1॥ 
 

ಶ್ರೀಪೂಣಯಬ್ ೀಧ್ಕತಲವಾಧಿಯಸತಧಾಕರಾಯ 

ಶ್ರೀವಾಯಸರಾಜಗತರವ್ೀಯಯರ್ತಶ್ೀಖರಾಯ। 
ಶ್ರೀರಙ್ುವಿಠಠಲಪದಾಮತುಜಬಮಭರಾಯ 

ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಗತರವ್ೀಸತು ನ್ಮಾಃ ಶತಭಾಯ॥2॥ 
 

ಸಮ ದರತಾಖಿಲಜನ್ ೀರತ ಮನ್ ೀರಥಾಯ 

ಶ್ರೀಮನ್ನೃಸ್ತಂಹಸರಸ್ತೀತಟ್ಸಂಸ್ತಥಳತಾಯ। 
ಶ್ರೀಮತತ್ವಣಯಸಮವಣಯಕರಾಬಯಜಾಯ 

ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಗತರವ್ೀಸತು ನ್ಮಶತುಭಾಯ॥3॥ 
 

ಶ್ರೀವಾಯಸರಾಜಫಣಿಬನ್ುನಿವಾರಕ್ಾಯ 

ತದಾಭಷ್ಯೈವ ಫಣಿರಾಜ ಸತತ್ ೀಷ್ಕ್ಾಯ। 
ಶ್ರೀಮತತ್ರತನಖಚಿತ್ ೀಜಯವಲಕತಣಿಲಾಯ 

ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಗತರವ್ೀಸತು ನ್ಮಶತುಭಾಯ॥4॥ 
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ಶ್ರೀಗ್ ೀಪಕ್ಾಪರ್ತನಿವ್ೀದಿತ ಷ್ಷ್ಟಟಶಾಕ್ಾ 

ಮತಖ್್ ಯೀರತ ಭ್ ೀಜನ್ ವಿದ್ ಷ್ಣತತದರಾಣಾಮ್। 
ಸನ್ದಶ್ಯತ್ ೀರತ ನಿಜಕತಕ್ಷಿಗತಾದ್ರಯಶಾಖ್ಾ 

ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಗತರವ್ೀಸತು ನ್ಮಶತುಭಾಯ॥5॥ 
 

ಶ್ರೀಮದ್ಯರ್ತೀಶ ರರ್ಘಜನಾಥಮತನ್ೀವಿಯಮಾನಾತ್ 

ಪುಷ್ದೀ ಸವಮ ಧಿನಯಪರತರ್ತಪರಶಮಿೀಕ್ಷ ಚ್ ೀಸಾುವ। 
ಸಮಾೀರತ್ ೀರತ ರರ್ಘಜನಾಥಮತನಿೀಶವರಾಯ 

ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಗತರವ್ೀಸತು ನ್ಮಶತುಭಾಯ॥6॥ 
 

ಶಙ್ಖಸ್ತಥಳತ್ೀನ್ ಪಯಸಾ ದಿವಜಘಾತಪಾಪ್ೀ 

ದ್ ರೀಕೃತ್ೀ ಬಹತಜನ್ೀಷ್ತ ವಿಶಙ್ೆ ತ್ೀಷ್ತ। 
ತ್ೈನ್ೈವ ಶತದ್ುಮಲ್ಲನಾರ್ತಪಟಿಚಛರಾಯ 

ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಗತರವ್ೀಸತು ನ್ಮಶತುಭಾಯ॥7॥ 
 

ಶ್ರೀಮನ್ನೃಸ್ತಂಹಸರಸ್ತೀ ಪಯಸ್ತ ಪರಮಾದಾ- 

ದಾುಯರಾಮಿ ರ್ತಷ್ಠ ಸರಸ್ತೀ ಶತಭಕ್ಾರ ರ್ತೀರ್ೀ। 
ಸವಪ್ನೀ ನಿಬ್ ೀಯಧ್ಯ ನ್ಳಿನಿೀ ಜಯದ್ಕ್ಷಗಾಭ ತ್ 

ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಗತರವ್ೀಸತು ನ್ಮಶತುಭಾಯ॥8॥ 
 

ದ್ತವಾಯದಿವಾರಣವಿಧಾರಣ ದಿೀಕ್ಷಿತಾಯ 

ಶ್ರೀಮದ್ರಮೀಶಚರಣಾಬಯಗೃಹಾಶರರಾಯ। 
ವಾಯಖ್ಾಯನಿನಾದ್ ರತಚಿರ್ ೀರತ ಮೃಗಾಧಿಪಾಯ 

ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಗತರವ್ೀಸತು ನ್ಮಶತುಭಾಯ॥9॥ 
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ಕಸ ುರಕ್ಾದಿ ಸಮಲಙ್ೃತ ದಿವಯದ್ೀಹಂ 

ದ್ೃಷಾಟವ ವಿದ್ ಷ್ಯರ್ತ ಮ ಢಜನ್ೀ ಕ್ಷಣ್ೀನ್। 
ತತಾಯಗಧಾರತ  ತನ್ ಾಃ ಪರರಕ್ಷಕ್ಾಯ 

ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಗತರವ್ೀಸತು ನ್ಮಶತುಭಾಯ॥10॥ 
 

ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜ ನ್ವಪದ್ಯ ಸತರತನಮಾಲಾಂ 
ಯೀಧಾರಯನ್ಯನ್ತನ್ತದಿನ್ಂ ಭತವಿಶತದ್ು ಭಾವಾಾಃ। 

ವೃನಾದವನ್ಸಯ ಪುರತಸ್ಕಲ್ೀಷ್ಟದ್ಶಚ 

ಶ್ರೀಪಾದ್ರಾಜಗತರತರಾಜ ಹೃದ್ಬಯವಾಸ್ತೀ॥11॥ 
 

ಶ್ರೀಕೃಷಾಣಪಯಣಮಸತು 
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